কররোনোভোইরোস ডিডিি 2019 (রকোডভি-19)

ডিডনিং প্রোিোরের প্েরক কীভোরে ডনরির ত্বকরক রক্ষো কররেন
প্কোডভি-19 যোরি প্েশী েডোরি নো-পোরর িোর িনয আপনোরিররক হোি ধুরি েো সযোডনটোইি কররি সুপোডরশ করো হরয়রে এেিং আপনোর োরপোরশর নোনো
ডিডনস ও িোয়িোরকও পডরষ্কোর করর রোখোর কেো সুপোডরশ করো হরয়রে। যডিও েোরর-েোরর পডরষ্কোর কররল আপনোর ত্বরকর ক্ষডি হরি পোরর। ডিডনিং
প্রোিোেিুডলর প্েরক প্যসে ক্ষডি হরি পোরর, প্সসে প্েরক ডনরির ত্বকরক রক্ষো করোর িনয ডক ডক করো প্যরি পোরর, িো এই েযোেশীরট সডেস্তোরর উরেখ
করো হল।

সোধোরণ নীডিসমূহ


যডি সম্ভে হয় এমন একটি অ্যোলরকোহল ডভডিক হযোন্ড সযোডনটোইিোর েযেহোর করুন যোর মরধয ময়শ্চোরোইিোর আরে। ত্বকরক স্বোর্যোজ্জ্বল রোখোর িনয েহু
অ্যোলরকোহল ডভডিক হযোন্ড সযোডনটোইিোরর ময়শ্চোরোইিোর প্মশোরনো েোরক।



েোরর-েোরর সোেোন ও িল ডিরয় হোি ধুরি হরে অ্েেো সোেোন ও িল উপলব্ধ নো েোকরল হোরি হযোন্ড সযোডনটোইিোর লোডিরয় প্নওয়োর পর ডর-ময়শ্চোর েোকো
টোওরয়ল ডিরয় মুরে ডনরি হরে। খোডল প্ োরখই যডি প্িখো যোয় প্য হোরি প্নোিংরো প্লরি আরে িোহরল অ্যোলরকোহল ডভডিক হযোন্ড সযোডনটোইিোর েযেহোর নো-করোই
উড ি।



স রো র প্যসে ডিনোর ও ডিস-ইনরেেযোন্ট েযেহোর করো হয় প্সিুডল প্কোডভি-19’এর ডেরুরে খুেই কোযযকরী।



ডেডভন্ন ধররনর প্কডমকযোল প্রোিোেিুডলরক কখনওই একসরে প্মশোরেন নো।



প্কডমকযোল প্রোিোরের প্লরেরল প্যসে েযেহোর ডেডধ প্লখো েোকরে প্সিুডল সেসময় প্মরন লরেন।

হোি পডরষ্কোর রোখোর পোশোপোডশ কীভোরে িোরক সুরডক্ষিও রোখরেন

যা করবেন না

যা করবেন




সোেোন ও হোলকো িরম িল হোরি ঘরে ডনরয় করর ভোরলো করর সে
প্েনো ধুরয় প্েলুন।
হোি প্ধোওয়োর পর ভোরলো মোরনর প্পপোর টোওরয়ল েো পডরষ্কোর হযোন্ড
টোওরয়ল ডিরয় হোি মুরে শুকরনো করর প্েলুন।
ঘন-ঘন ময়শ্চোরোইডিিং প্লোশন েযেহোর করুন। যডি সম্ভে হয়,
ময়শ্চোরোইিোর েো ডিন কডন্ডশনোর ডিরয় তিডর অ্যোলরকোহল ডভডিক
হযোন্ড সযোডনটোইিোর েযেহোর করুন।





সোেোন ও িল ডিরয় হোি প্ধোওয়োর সোরে সোরে অ্যোলরকোহল
ডভডিক হযোন্ড সযোডনটোইিোর েযেহোর কররেন নো, এরি
আপনোর ত্বক শুষ্ক হরয় যোরে।
িল ডিরয় হোি নো-ডভডিরয় কখনওই সোেোন ঘেরেন নো।
আপনোর হোি পডরষ্কোর ও পুররোপুডর শুকরনো নো-হওয়ো পযযন্ত
গ্লোভস পররেন নো।

ক্লিক্ল িং প্রোডোক্টের প্েক্টে েীভোক্টে ক্ল ক্টের ত্বেক্টে রক্ষো েরক্টে

1 of 2

ডিডনিং প্রোিোেিুডলর প্েরক ডনরিরক কীভোরে রক্ষো কররেন
হোরির িনয স্বো্যকর প্রোিোেিুডল ডনেযো ন করো


60-90% অ্যোলরকোহল েোকো অ্যোলরকোহল ডভডিক হযোন্ড সযোডনটোইিোর েযেহোর করুন।



জ্বোলো-রপোডো ভোে কমোরি ময়শ্চোরোইিোর অ্েেো উপশমকোরী/ডিন কডন্ডশনোর আরে এমন প্রোিোে প্েরে ডনন।



সুিন্ধী প্নই এমন হোরি মোখোর সোেোন, ডিনিোর ও প্লোশন েযেহোর করুন।

ডিডনিং প্রোিোেিুডল সোেধোরন েযেহোর করুন


ডিডনিং সডলউশনিুডলরক সঠিক মোত্রোয় তিডর করুন। সুরক্ষো সম্পডকয ি প্যসে িেয রস্তুিকোররকর পক্ষ প্েরক রিোন করো হরয়রে প্সিুডলরক সেযিো
প্মরন লুন।





প্য-রকোনও ডিডনিং এরিন্ট েযেহোর করোর আরি, িোর প্লরেল পরড এর সঠিক েযেহোর, এটি েযেহোর করোর আরি ডক ডক
সোেধোনিো অ্েলম্বন কররি হরে এেিং িুঘটয নোক্ররম এিুডল ত্বরকর সিংস্পরশয রল এরল ডক ডক কররি হরে প্সিুডলরক ভোরলোভোরে
েুরে ডনরি হরে।



প্যখোরন সম্ভে হরে প্সখোরন আরি প্েরক ডমডশরয় রোখো সডলউশন েযেহোর করুন; অ্নযেোয় প্রোিোরের প্লরেরল প্য-ডেডধিুডল প্িওয়ো
আরে প্সই অ্নুযোয়ী ঘনীভূ ি সডলউশরনর সোরে িল ডমডশরয় ডনন। প্কডমকযোল প্মশোরনো ও ঢোলোর সময় হোরি গ্লোভস ও প্ োরখ
আই প্রোরটকশন পরর ডনন।



ডির শুধমু োত্র িল প্মশোরেন (অ্নয প্কোনও প্কডমকযোল প্মশোরেন নো)।



হোওয়ো-েোিোস ভোরলো করর লো ল করর এমন িোয়িোয় ডি সডলউশন রস্তুি করুন।

প্কোনও িোয়িোর একরোন্ত প্েরক অ্নযরোন্ত পযযন্ত প্রোিোে েডিরয় প্িওয়োর সময় ডিিোর প্ে েযেহোর কররেন নো। নিলটোরক ডিম প্মোরি রোখুন
অ্েেো প্য-কোপড ডিরয় পডরষ্কোর কররেন িোর মরধয সরোসডর প্ে করুন।




ডিস-ইনরেেযোন্ট, ঘর সোেোই করোর ডিনোর ও ডি োরপোরশর িড পিোরেযর িনয েযেহোর করো হয়। ত্বরকর উপর এিুডলরক েযেহোর
কররেন নো, মুরখ প্িরেন নো অ্েেো ইনরিে কররেন নো।
ডিডনিং প্রোিোে ডনরয় নোডো- োডো করো, েযেহোর করো এেিং প্েলোর সময় গ্লোভস ও অ্নয প্কোনও েযডিিি সুরক্ষো সরজামোম (PPE)
(রস্তুিকোররকর পরোমশয অ্নুযোয়ী) পরর ডনন।

এই ভোইরোসটি সম্পরকয িোনুন
প্কোডভি-19 সিংক্রোন্ত অ্ডধক ও এরকেোরর সোম্প্রডিক িেয পোওয়োর িনয ওন্টোডরও স্বো্য মন্ত্ররকর ওরয়েসোইট প্িখুন : ontario.ca/coronavirus.

ডেশি িরেযর িনয অ্নুগ্রহ করর এখোরন প্যোিোরযোি করুন: __________________________________________________
30রশ অ্রেোের, 2020 পযযন্ত সেযরশে িেযসমূহ এই নডেরি ররয়রে।

©ওন্টোডরও-র পরক্ষ কুইন’স ডরন্টোর, 2020

